
                                                                 

     

UCHWAŁA NR X/XX/20 

Rady Miejskiej w strzykach Dolnych  

z dnia …..  maja 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Ustrzyki Dolne na zawarcie 

porozumienia na prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału 

Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym 

realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 2 pkt 1, ust. 15 i ust. 17 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Gmina Ustrzyki Dolne wyraża zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Bieszczadzkim na założenie i prowadzenie przez Powiat  Bieszczadzki Oddziału 

Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym 

realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 2. 

Tryb i szczegółowe warunki założenia i prowadzenia publicznego Oddziału 

Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym 

realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, określi 

porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne a Powiatem Bieszczadzkim. 

                                                                   

§ 3. 

Upoważnia się Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia z Powiatem Bieszczadzkim 

porozumienia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. Upoważnienie obejmuje również ewentualne aneksowanie 

zawartego porozumienia. 

                                           

§ 4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 5. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr xx/xx/20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych                                                                                                           

                                                                                              z dnia … maja 2020 r 

 

POROZUMIENIE 

zawarte w dniu ……………………… 2020 r. pomiędzy 

 

Gminą Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Mikołaja Kopernika 1 

zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez: 

Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Ewy Kaczmaryk - Elmerych 

a 

Powiatem Bieszczadzkim z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Bełskiej 22 zwanym 

dalej Powiatem reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego, w imieniu którego działają:  

1) Marek Andruch - Starosta Bieszczadzki,  

2) Artur Woźny - Wicestarosta,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Małgorzaty Kormosz 

 

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wyrażenie przez Gminę Ustrzyki Dolne zgody na 

założenie i prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego w Ustrzykach 

Dolnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 8 ust. 15 i art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz uchwał podjętych 

odpowiednio przez:  

1) Rada Powiatu Bieszczadzkiego Uchwała nr .../.../2020 z dnia ……………2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Bieszczadzkim a Gminą Ustrzyki Dolne dotyczącego założenia i prowadzenia przez 

Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

2) Rada Miejska Ustrzyki Dolne Uchwała Nr .../.../2020 z dnia ……………2020 r. w 

sprawie ………………………………………………………… 

 

strony zgodnie postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

 

Mocą niniejszego porozumienia Gmina Ustrzyki Dolne wyraża zgodę na założenie i 

prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego  w Ustrzykach Dolnych 

przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Ustrzykach Dolnych, wchodzącej w skład 

Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych, dla 



dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, które realizować będą obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

§ 2 

 

W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1, Powiat zobowiązuje się do: 

1) założenia Oddziału Przedszkolnego w Ustrzykach Dolnych, 

2) zapewnienia nowopowstałej placówce, w stanowiącym własność Powiatu budynku, 

powierzchni użytkowej niezbędnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych wynikających 

z arkusza organizacyjnego, 

3) zapewnienia właściwych warunków dla funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego, w 

tym bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki, 

4) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Oddziału 

Przedszkolnego, 

5) wyposażenia Oddziału Przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do 

realizacji programu nauczania i wychowania oraz wykonywania innych zadań 

statutowych, 

6) przyjmowania do Oddziału Przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 3 

 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie przez rodziców dziecka wniosku do 

Dyrektora Placówki. 

2. Powiat zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego funkcjonowania Oddziału 

Przedszkolnego w dni powszednie w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie. 

 

§ 4 

 

1. Zadania określone w § 2 Powiat finansować będzie z przekazywanej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania subwencji oświatowej oraz innych 

dochodów Powiatu. 

2. Gmina może - z własnej inicjatywy - udzielać pomocy finansowej Powiatowi na 

zadanie określone w § 2 na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). 

 

§ 5 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem jego nieważności. 

3. W przypadku podjęcia przez Powiat decyzji o likwidacji Oddziału Przedszkolnego, o 

którym mowa w niniejszym porozumieniu, czynności określone w art. 89 ustawy - 

Prawo oświatowe należą do obowiązku Powiatu, który ponosi również skutki 

finansowe likwidacji. 

 



§ 6 

 

1. Porozumienie wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Czynności związane z ogłoszeniem dokonuje Powiat. 

 

§ 7 

 

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

Gmina Ustrzyki Dolne 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

 

Bartosz Romowicz 

 

Skarbnik Gminy 

 

Ewa Kaczmaryk-Elmerych 

Powiat Bieszczadzki 

Starosta Bieszczadzki 

 

Marek Andruch 

 

Wicestarosta 

 

Artur Woźny 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Małgorzata Kormosz 

 

 

 

 

 

 


